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BOEN hankki
Pinomaticin
mekanisointilaitteet
Boen hankki Liettuan tehtaalleen ensimmäiset Pinomatic
mekanisointilaitteet
parkettituotantoonsa. UAB
Singlis’in Andrius Zuzevicius,
joka edustaa Pinomatic laitteita Liettuassa, vieraili kesällä Pinomaticilla Boenin edustajien kanssa ja pian tämän
jälkeen kauppasopimus päästiin allekirjoittamaan.

Pinomatic kiittää asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Rauhaisaa Joulua ja
Menestystä Tulevalle Vuodelle 2011

Norjalainen Boen Bruk AS aloitti
mosaiikki- ja täyspuulattioiden valmistuksen 1953 ja valmistus kehittyi parkettilattioihin vuonna 1966.
Nykyisin parkettilattioita valmistetaan paksuuksissa 3,7 – 23 milliä.
Boenin vahvuutena on asuin- ja liikekiinteistöjen parkettilattiat, kuten
myös sisäurheiluhallien lattiat.
Boen konsernin päätoimipaikka
sijaitsee Tveit’ssa, Norjassa, ja muut
tuotantolaitokset Venäjällä, Liettuassa, Norjassa ja Saksassa.

Foto: Petterin Kuvakauppa

Andrius Zaikauskas (Boen Lietuva), Gintaras Mejeras (Singlis), Ville
Hautanen ja Tero Viertola (Pinomatic) sekä Andrius Zuzevicius (Singlis) olivat mukana linjan koeajossa Pinomaticilla.

BOEN Liettuassa
Boen Lietuva on Baltian alueen
suurin toimija kovapuun valmistuksessa. He toimittavat tuotteita niin
parkettiteollisuuteen kuin huonekaluteollisuuteenkin. Työntekijöitä on
noin 700 ja liikevaihto noin 30 miljoonaa euroa.
Boen Lietuva omaa laajan kuivauskapasiteetin ja höylää kovapuuta parkettituotantoon. Valmiita parkettituotteita valmistetaan
myös tässä tehtaassa. Liettuan
tehdas tuotaa vuodessa arviolta noin
100.000 m³ raaka-ainetta parketti ja

huonekaluteollisuudelle.
Boenin teknisen johtajan Jonny
Dalen ja Boen Lietuvan Andrius ja
Arturas Zaikauskasin kesäisen vierailun jälkeen allekirjoitettu sopimus
koski Boenin Liettuan tehtaan parkettituotantolinjalle toimitettavaa pienille parkettikomponenteille tarkoitettua
höylälinjan pinontalaitteistoa, jossa
komponentteja tulee nopeimmillaan
150 kappaletta minuutissa.
Boen Lietuvan kehitysinsinööri
Andrius Zaikauskas on erittäin tyytyväinen Pinomaticin toimitukseen.
“Oli mukava toimia Pinomaticin

kanssa tässä projektissa. Yrityksessä
työskentelee mukavia ihmisiä, jotka
ovat alansa ammattilaisia. Jokainen sopimuksen yksityiskohta toteutui huolella ja ilman ongelmia,” hän
kertoo. “Asennuksen jälkeen pinontalaitteistolla on ajettu kolmessa
vuorossa. Olemme näin voineet siirtää yhdeksän henkeä muihin tehtäviin tuotannossamme. Oli ilo tehdä
yhteistyötä Pinomaticin kanssa ja
toivon että pääsemme tekemään sitä
myös jatkossa,” Andrius Zaikauskas
päättää.

Fenestra Alavus luottaa Pinomatic laitteisiin
Fenestra Oy on Suomen ja pohjoismaiden yksi merkittävimmistä ikkunoiden ja ovien valmistajista. Pinomatic oli merkittävässä osassa Kuopion ikkunatehtaan automatisoinnissa
kolme vuotta sitten ja myös Fenestran ovituotantoon on ollut
useita toimituksia.
Fenestralla on viisi tuotantolaitosta Suomessa ja virolaisella tytäryhtiöllä on ikkunatehdas Tallinnassa. Suomessa ikkunanvalmistus on
keskittynyt Kuopioon ja Forssaan
ja muut kolme yksikköä keskittyvät ovituotantoon. Fenestra työllistää noin 750 työntekijää ja vuotuinen liikevaihto kohoaa noin 100
miljoonaan euroon. Vuosituotanto
on yli 220 000 ikkunaa ja yli 300
000 ovea.

Sisäovia Alavuden ovitehtaalta
Fenestran sisäovien valmistus on
keskitetty Alavuden tehtaalle, joka

työllistää 120 henkilöä. Paikallisena tuotantopäällikkönä Alavudella
työskentelee Juha Äijänaho, joka
on myös vaikuttamassa liiketoimintaan sen johtoryhmässä.
Pinomatic on viime vuosien
aikana toimittanut laitteita Alavuden tehtaalle useissa eri projekteissa. Toimitukset ovat olleet sekä
linjatoimituksia että yksittäisiä laitetoimituksia, esimerkiksi Pinomatic 1900 pinonta tai pinonpurkulaitteita on Alavuden tehtaalla
käytössä kaikkiaan yhdeksän kappaletta. Lisäksi on toimitettu maalauslinjan kuljetinratkaisuja, höylien syöttölaitteistoja sekä levyovien

heloitus- ja pakkauslinja.
Viimeisimmät
toimitukset
ajoittuvat syksylle 2010. Syyskuussa asennettiin Pinomatic
pinonpurku ja höylänsyöttölaitteisto. Joulukuussa toimitusvuorossa
on erikoisovilinjan mekanisointi,
johon kuuluu pinontalaitteen lisäksi muita mekanisontiratkaisuja ja
kuljetinlaitteitta.

keää, että laitteet kestävät jatkuvaa vuorotyötä häiriöttä eikä linjoja tarvitse niiden vuoksi pysäytellä
turhaan. Lisäksi toimitusaikataulut

ynnä muu palvelu on toiminut aina
nopeasti ja moitteettomasti ja sovituissa asioissa on pysytty”, Juha
Äijänaho toteaa lopuksi.

Mekanisointiratkaisut
Pinomaticilta
Juha Äijänahon mukaan lähes
kaikki tehtaan pinonta- ja kuljetinratkaisut ovat Pinomaticin toimittamia, mukaan lukien höylien syöttölaitteistot sekä levyovien
pakkauslinja. ”Olemme valinneet
Pinomaticin yhteistyökumppaniksi pitkälti kestävien ja toimintavarmojen tuotteiden sekä ammattitaitoisen henkilöstön ansiosta”,
Äijänaho toteaa. ”Meille on tär-

Linjan äärellä Juha Äijänaho (vas.) ja maalauslinjan hoitaja Jari Kulha
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Tuoteuutuuksia
Kutistepakkauskone

Pinomatic Oy
Pohjolantie 7, 61800 KAUHAJOKI
FINLAND
Puh. 020 741 9720
Fax 020 741 9759
pinomatic@pinomatic.fi
www.pinomatic.fi
Hallinto
Matti Rantala
Toimitusjohtaja
Puh. 020 741 9743
matti.rantala@pinomatic.fi
Myynti
Petri Oravamäki
Varatoimitusjohtaja
Puh. 020 741 9740
petri.oravamaki@pinomatic.fi

Ansioituneita

Ville Hautanen
Myynti-insinööri
Puh. 020 741 9724
ville.hautanen@pinomatic.fi

Pinomatic Oy:llä on tapana muistaa ansioituneita työntekijöitä
Suomen Yrittäjät Ry:n ansioristillä.

Sami Malinen
Myynti-insinööri
Puh. 020 741 9735
sami.malinen@pinomatic.fi

Esa Uusi-Kokko on ollut Pinomaticin palveluksessa 10 vuotta. Esa
toimii yrityksen teknologiajohtajana. Hänen päätoimenkuvansa on
suunnittelun ja tuotekehityksen ohjaus sekä teknisten ratkaisujen esisuunnittelua. Esa tuli taloon alunperin laitesuunnittelijaksi.
Asko Palonkoskella on tullut 10 vuoden työsarka täyteen Pinomaticilla. Asko tuli aikoinaan Pinomaticille tuomaan yli 20 vuoden kokemuksensa laiteasennuksille ja onkin ollut mukana useimmilla asennustyömailla asiakkaiden luona. Nykyisin Asko keskittyy pääasiassa
laitteiden mekaniikkakokoonpanoon Pinomaticin tehtaalla.
Jarko Alanen on työskennellyt Pinomatic Oy:n palveluksessa 10
vuotta. Hän tuli taloon aikoinaan sähkö- ja automaatioasentajaksi ja
toimii edelleen samoissa tehtävissä. Jarko on pinkkarispesialisti ja
tekee myös pinontalaitteiden mekaanista kokoonpanoa.

Tehokkaan
Höyläyksen Päivät
Pinomaticilla
Pinomaticilla
vietettiin
vielä
vuoden lopuksi Tehokkaan höyläyksen päiviä 29.11-1.12.2010.
Pinomaticin asiakkaille esitettiin uuden Heavy malliston höylälinjaa, joka toimitetaan kotimaiselle asiakkaalle vielä joulukuun

aikana. Esillä oli myös muita Pinomaticin uutuustuotteita, kuten
kutistepakkauskone pitkälle tavaralle.
Kolmen päivän aikana kutsuvieraita kävi viitisenkymmentä.
Kiitos kaikille mukana olleille!

Huolto ja varaosat
Puh. 020 741 9727
service@pinomatic.fi
Jani Hiula
Huoltopäällikkö
Puh. 020 741 9725
jani.hiula@pinomatic.fi

Pinomatic Oy:n pakkauskoneiden tuoteperhe laajenee, kun
valikoimaan tulee ovipakkauslinjojen rinnalle uutuutena kutistepakkauskone pitkille kappaleille.
Laitteisto soveltuu muun muassa
listojen, paneelien ja parkettien
paketointiin.

Uutuus tuotetta tulee olemaan
kahta eri kapasiteettia asiakkaan
vaatimusten mukaan. Ensimmäinen laite on myyty ja se toimitetaan
asiakkaalle vielä tämän vuoden
puolella.
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6. vuosikerta
Toimitus:
Pinomatic Oy, Anne-Mari Hautala
Puh. 020 741 9723
anne-mari.hautala@pinomatic.fi
Taitto ja painatus:
T:mi SeT-Print, Teija Seppälä

Työntekijöitä esittelyssä
Metsästäjiä Pinomaticilla
Pinomaticin työntekijöillä on
monipuolisia harrastuksia. Joukosta löytyy myös useita metsästäjiä.
Pinomaticin henkilökunnasta
muun muassa Juha Pitkäranta,
Janne Pääkkönen, Mikko Mäkelä ja Tero Huhtala ovat aktiivisia
hirvenmetsästäjiä. Tuotekehitys ja
käyttöönottotehtävissä oleva Juha
on ollut hirvimetsällä ensimmäisen
kerran 15 vuotiaana ja metsästää
myös peuroja, jäniksiä ja metsäkanalintuja. Mekaniikka-asentaja
Jannen on käynyt metsällä myös 15
vuotiaasta saakka ja hirvien ohella
jahtaa peuroja, kauriita ja joskus
myös metsäkanalintuja. Järjestelmäohjelmoija Mikko on käynyt
metsästämässä aivan nuoresta saakka ja tähtäimessä on hirvien lisäksi jänikset ja linnut. Mekaniikka-asentaja Tero on hankkinut
metsästyslupansa 13 vuotta sitten
ja käy pääasiassa hirvimetsällä.

tia maan väkiluvusta, eli väkilukuun nähden enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa.
Metsästäjiä löytyy kaikista väestöryhmistä. Myös naisten
määrä metsästyksen parissa on
viime vuosina kasvanut ja aktiivisia naismetsästäjiä on yli 15 000.
Metsästysoikeus kuuluu Suomessa
pääsääntöisesti
maanomistajalle. He voivat kuitenkin

vuokrata metsästysoikeutensa metsästysseuroille. Nämä huolehtivat
myös alueensa metsästyksen käytännön järjestelyistä, riistanhoidosta, riistakantojen laskennoista sekä metsästyksen vartioinnista.
Metsästäjiltä vaaditaan voimassa olevat luvat ja hirvenmetsästykseen tarvitaan kaatoluvat, joiden
määrä vaihtelee alueittain. (www.
riista.fi)

Metsästys ja metsästäjät
Suomessa
Colorlinen Jari Ylitalo (vas) ja Kalajoen Puutuotteen Kimmo Salmela seuraamassa höylälinjan ajoa Pinomaticin Ville Hautasen kanssa.
Takana myös Hannu Gröhn Kuhmon AA-Puulta ja Ossi Koski Arolan
Höyläämöstä.
Agent in France:
Finnso Bois
Accompagne vos projets durables
18, quai Louis Blériot
75016 Paris, France
Mr. Thierry Lallia
Tel. +33 6 82 59 54 14

www.finnsobois.com

Metsästys on aina kuulunut olennaisena osana suomalaiseen elämänmuotoon. Nykyäänkin metsästysharrastajia on väestöstämme
noin 300 000, mikä on 6 prosent-

Agent in Germany:
IB Riegg
Ingenieurbüro für Planung und Beratung
Schirmbeckstraße 16
83022 Rosenheim, Germany
Mr. Maximilian Riegg
Tel. +49 8031 39186-88
Mobil +49 170 79 78 496

Tero Huhtala (vas.), Janne Pääkkönen, Mikko Mäkelä ja Juha Pitkäranta (oik.) valmiina hirvimetsälle.
Agent in Lithuania:

Agent in Sweden:

UAB ”Singlis”, Savanoriu pr.187-4 korp.
02300 Vilnius, Lithuania
Mr. Andrius Zuzevicius
Tel. +370 687 36037
www.singlis.lt

Norrborn 1102
82194 Bollnäs, Sweden
Mr. Nils Myhrlund
Tel. +46 (0)278 26400
www.baldia.se

